
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 
 

1º CONCURSO DE VITRINES DE NATAL 
 
OBJETIVO: Com o objetivo de promover e incentivar a arte e a cultura natalina, bem como criar 
uma identidade comercial de Natal, a Prefeitura Municipal de Portão, juntamente com a CDL 
Portão e Sicredi Pioneira promove o presente Concurso de Vitrines de Natal.  
 

CAPÍTULO 1 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 1º TEMA: O tema para o concurso será LIVRE, podendo o participante explorar a sua 
criatividade. 
 
Art. 2º CATEGORIA: Poderá participar do concurso todo e qualquer estabelecimento comercial 
devidamente legalizado e registrado no município de Portão 
 
OBS: Nesta categoria não estão inclusas casas/apartamentos/residências em geral. 
 
Art. 3º Cada estabelecimento poderá concorrer a quantidade de vezes que quiser, de acordo com 
o número de filiais que tenha no município. 
 
Art. 4º Cada estabelecimento poderá explorar de forma livre a decoração, desde que trabalhe os 
elementos de forma a contemplar decoração para o dia e para a noite (iluminação). 
 
Art. 5º O participante deve fazer sua inscrição no link: https://forms.gle/GJWBuocCPNiupqar8 
 
Art. 6º Período de inscrições: de 17/11 à 03/12/2021 
 
 CAPÍTULO 2 – DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 7º A Comissão julgadora será composta por pessoas com amplo conhecimento nas áreas da 
cultura e arte natalina. Sua decisão será soberana e irrevogável. 
 
AVALIADORES: Empresas UM Cultural e A3 Produções. 
  
Art. 8º Serão avaliados critérios como: originalidade; criatividade; exploração adequada do tema; 
utilização dos recursos; entre outros. 
 
 CAPÍTULO 3 – DO CONCURSO 
 
Art. 9º O concurso começa a vigorar a partir da 00h do dia 04/12 e se encerra no dia 23/12/21, às 
23h59min. A divulgação dos resultados, bem como a premiação, ocorrerá no dia 30/01/22 
juntamente com o sorteio da Campanha de Prêmios do Comércio. 
 
 
  
 

https://forms.gle/GJWBuocCPNiupqar8


 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 – DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 10 Serão premiadas as 5 (cinco) melhores vitrines de acordo com avaliação técnica, com o 
valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para cada vitrine vencedora, totalizando um valor de 
R$5.000,00 em Prêmios. 
 

CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Art. 11 Dúvidas, omissões e/ou decisões extraordinárias não previstas neste regulamento serão 
direcionadas à Comissão Organizadora do “1º Natal da Gente”, que fará a análise e decidirá as 
medidas adequadas.  

 
 

Portão, 17 de novembro de 2021 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
1º Natal da Gente 


